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KYSYMYKSIIN KOMISSION JÄSENEHDOKKAALLE 

Margaritis SCHINAS 

Eurooppalaisen elämäntavan suojelusta vastaava varapuheenjohtaja 
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1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Euroopan asiaan ja henkilökohtainen 

riippumattomuus 

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä 

tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä 

ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Miten aiotte osallistua 

komission strategisen ohjelman laatimiseen? Miten aiotte valtavirtaistaa sukupuolten 

tasa-arvon ja sisällyttää sukupuolinäkökulman kaikkiin toiminta-aloihin 

vastuualueellanne? Mitä takeita voitte antaa Euroopan parlamentille 

riippumattomuudestanne ja miten varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva 

toimintanne aseta kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa? 

 

Uskoni Eurooppa-hankkeeseen on jäsentänyt elämääni opiskeluajoistani ja koko urani ajan, 

jonka olen tehnyt kokonaisuudessaan Euroopan unionin toimielinten palveluksessa. Kun 

maani liittyi Euroopan unioniin, olin aloittamassa yliopisto-opintojani ja tunsin, että tämä oli 

sukupolveni kutsumus.  

 

Jos nimitykseni komission kollegion jäsenenä vahvistetaan, aion hyödyntää kaiken 

toimielimissä kerryttämäni kokemuksen ja tietämyksen komission hyväksi ja tehdä 

yhteistyötä kollegojeni kanssa yhteisen toimintasuunnitelmamme toteuttamiseksi. Minulla on 

laaja kokemus monista eri politiikan kysymyksistä sekä työskentelystä toimielimissä. Näitä 

molempia aion hyödyntää. Olen työskennellyt Euroopan komissiossa lähes 30 vuoden ajan, 

enimmäkseen ylimmän johdon tehtävissä, ja ollut Euroopan parlamentin jäsen vuosina 2007–

2009.  

 

Eri tehtävissäni minulla on ollut mahdollisuus auttaa toteuttamaan monien eri alojen, kuten 

liikenne-, energia- ja elinkeinoelämän hankkeita sekä terveys- ja kuluttaja-asioihin liittyviä 

hankkeita, joita pidän Euroopan kannalta ratkaisevina. Viimeiset viisi vuotta olen toiminut 

Euroopan komission tiedottajana. Tässä toimessa olen saanut aitiopaikalta seurata komission 

työtä kaikilla sen osa-alueilla ja kaikissa Euroopan unionin maissa. Näiden viiden vuoden 

aikana muuttoliike ja turvallisuus olivat poliittisen asialistan kärjessä samoin kuin työllisyys, 

kasvu, moninaisuus ja osallisuus.  

 

Euroopan parlamentin jäsenenä tutustuin läheisesti sen toimintaan. Katson, että kollegion 

jäsenelle parlamentin toiminnan tuntemus on etuoikeus, sillä pidän selontekovelvollisuutta ja 

toimielinten välisiä suhteita erittäin merkittävinä. Budjettivaliokunnan jäsenenä olen aina ollut 

tietoinen siitä, miten tärkeää on hallinnoida eurooppalaisten veronmaksajien rahoja 

strategisella ja vastuullisella tavalla: olen toiminut muun muassa esittelijänä Galileon 

rahoittamisen yhteydessä ja varjoesittelijänä EU:n vuoden 2009 talousarvion yhteydessä. 
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Jos nimitykseni varapuheenjohtajaksi vahvistetaan, aion myös hyödyntää täysipainoisesti 

EU:n politiikan tuntemustani ja tarjota siihen perustuvaa ohjeistusta vastuualueellani. Toimin 

Barroson ensimmäisessä komissiossa terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaarin 

kabinettipäällikkönä. Tehtäväni oli tällöin varmistaa, että elintarviketurvallisuus säilyttää 

asemansa yhtenä Euroopan ”tavaramerkkinä”. Tässä tehtävässä jouduin ohjaamaan 

kriisinhallintaa, muun muassa lintuinfluenssan yhteydessä sekä tukemaan merkittäviä 

kauppasuhteita yhdellä Euroopan talouden avainalalla. Kansanterveyden alalla tehtäväni oli 

tukea jäsenvaltioita kroonisten sairauksien torjunnassa.  

 

Kollegion jäsenen on näkemykseni mukaan myös osaltaan ylläpidettävä yhteisvastuuta, joka 

on Euroopan unionin arvojen ytimessä, etenkin kriisitilanteissa ja silloin kun jäsenvaltiot sitä 

eniten tarvitsevat. Barroson toisessa komissiossa koordinoin komission Kreikka-työryhmien 

työtä kentällä. Autoimme Kreikan viranomaisia määrittämään yksityiskohtaisesti, millaista 

teknistä apua Kreikka tarvitsi pyrkimyksilleen palata kestävän kasvun ja työpaikkojen 

luomisen tielle, mikä onkin toteutunut juuri yhteisvastuun ansiosta. 

 

Näiden kokemusten myötä minulle on syntynyt syvällinen ymmärrys siitä, miten EU:n 

toimielimet toimivat, ja ihailen suuresti tuloksia, joita ne kykenevät saavuttamaan. Yhdessä 

toimimalla voimme siirtää vuoria: yksinkertaisesti kuvittelemalla, millainen maailmamme 

voisi olla sen sijaan, että tyytyisimme vain toteamaan, millainen se on. Tämä ajatus motivoi 

toimintaani.  

 

Varapuheenjohtajana aion tehdä yhteistyötä komissaariryhmäni jäsenten kanssa, Euroopan 

parlamentin kaikkien asiaankuuluvien valiokuntien kanssa sekä EU:n jäsenvaltioiden 

hallitusten kanssa. Aion myös hyödyntää viestintäkokemustani osallistuakseni 

kansalaiskeskusteluihin ja päästäkseni selville siitä, millaisia odotuksia ihmisillä on 

vastuualueeseeni kuuluvilla aloilla. Aion käyttää kaikkea sitä kokemusta, jota olen hankkinut 

urallani virkamiehenä, Euroopan parlamentin jäsenenä ja komission nykyisen puheenjohtajan 

lähitiimin jäsenenä auttaakseni uutta kollegiota laatimaan poliittisen toimintasuunnitelman, 

jossa otetaan huomioon muiden toimielinten kanssa käydyt keskustelut sekä kansalaisten 

odotukset.  

 

Valitun puheenjohtajan von der Leyenin poliittiset suuntaviivat ovat Euroopan parlamentin 

kanssa tehtävän yhteistyön perusta, ja sitoudun toimimaan kaikilta osin niiden mukaisesti. 

Varapuheenjohtajaehdokkaana minulle osoitetut velvollisuudet kattavat laajan kirjon, joka 

ulottuu koulutuksesta ja kulttuurista, työllisyyteen, turvallisuuteen, muuttoliikkeeseen sekä 

terveyteen ja tasa-arvoon. Niissä kaikissa on punaisena lankana ihminen: sen yksinkertaisen 

mutta olennaisen lähtökohdan puolustaminen, että jokainen on tärkeä, että ketään ei saa jättää 

jälkeen ja että kaikilla olisi oltava samat oikeudet ja mahdollisuudet. Jos nimitykseni 

kollegion jäseneksi vahvistetaan, haluan rakentaa tasa-arvoisen unionin, jossa kaikille taataan 

yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet. 

 

Aion edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikilla vastuullani olevilla alueilla. Aion koordinoida 

sukupuolten tasa-arvostrategiaa ja edistää sitä. Aion toimia sen eteen, että samanarvoisesta 

työstä maksetaan samaa palkkaa ja edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia terveydenhoidon ja 

koulutuksen aloilla. Aion myös torjua syrjiviä muuttoliikekäytäntöjä niin EU:ssa kuin sen 

ulkopuolella. Johtajana ja poliitikkona olen ollut toteuttamassa sukupuolten tasa-arvoa niissä 

tiimeissä ja toimintatavoissa, joita minulla on ollut tilaisuus olla muodostamassa. Uuden 
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komission varapuheenjohtajana aion noudattaa samaa periaatetta niin tulevassa tiimissäni kuin 

toimintapoliittisissa ehdotuksissakin.  

 

Pidän selontekovelvollisuutta erittäin tärkeänä ja olen toimittanut selvityksen 

sidonnaisuuksistani Euroopan parlamentille. Olen sitoutunut noudattamaan perussopimusta ja 

komission jäsenten toimintasääntöjä kaikilta osin. Aion pidättyä – kuten aina ennenkin 

pitkällä urallani EU:n toimielimissä – ottamasta ohjeita ulkopuolisilta elimiltä ja kunnioittaa 

perusoikeuksia ja -arvoja, jotka tekevät Euroopan unionista sen mikä se on. 

 

Lupaan asiaa koskevien komission sääntöjen mukaisesti toimia mahdollisimman avoimesti ja 

julkistaa kaikki yhteydenpidot ja tapaamiset, joita minulla on ammattialajärjestöjen tai 

itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa mistä tahansa EU:n päätöksentekoon tai politiikan 

täytäntöönpanoon liittyvästä asiasta. 

 

2. Vastuualueen hoito ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa 

Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne 

vastuussa ja selontekovelvollinen Euroopan parlamentille omasta toiminnastanne ja 

alaistenne yksiköiden toiminnasta? Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden 

lisäämiseen, yhteistyön tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin 

kantojen ja pyyntöjen tehokkaaseen seurantaan? Oletteko valmis antamaan 

suunnitteilla olevia hankkeita ja käynnissä olevia menettelyjä koskevia tietoja ja 

asiakirjoja parlamentille tasavertaisesti neuvoston kanssa? 

 

Varapuheenjohtajan asemassa toimivien varapuheenjohtajien tehtävänä on ohjata ja 

koordinoida. Katson, että tehtäväni on koordinoida, antaa opastusta ja ohjausta, jotta 

varmistetaan, että kaikki vastuullani olevat komission toiminta-alat toimivat yhteen ja 

palvelevat samoja tavoitteita. Komissaariehdokkaana vastuuni kattaa osa-alueita, joita 

henkilökohtaisesti pidän unionin työn tärkeimpiin kuuluvina. Ajattelen näin, koska kaikkien 

vastuullani olevien politiikan alojen yhteisenä nimittäjänä on ihminen. Ihmiset ovat keskiössä 

työssä, jolla pyrimme parantamaan koulutusta unionissa. Niin myös työssä, jota teemme 

terveydenhuollon eteen, ja toimissa, joilla pyrimme varmistamaan unionin turvallisuuden. 

Ihminen on keskiössä myös muuttoliikepolitiikan vakiinnuttamisessa. Näillä aloilla 

keskitytään nimenomaisesti ihmisten arkielämän parantamiseen EU:ssa ja sen ulkopuolella. 

Nämä ovat alueita, joissa unioni voi todella saada aikaan konkreettisia tuloksia käytännön 

tasolla. Pyrin varmistamaan, että näillä aloilla tekemämme työ on vastaisuudessakin 

ihmiskeskeistä.  

 

Toimeksiantokirjeeni perusteella näkisin, että varapuheenjohtajana tehtävänäni on tuoda 

huomattavaa lisäarvoa komission toiminnan koordinointiin kolmella keskeisellä alalla, joita 

ovat osaaminen, koulutus ja yhteiskuntaan integroituminen; turvallisuusunioni ja hybridiuhat; 

sekä sisä- ja ulkopolitiikkaa yhdistävä uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus. 

 

Prodin komission apulaiskabinettipäällikkönä olin vastuussa liikenteestä, energiasta ja 

suhteista Euroopan parlamenttiin. Osallistuin Euroopan parlamentin ja komission välillä 

käytyihin neuvotteluihin, joiden tavoitteena oli saada aikaan toimielinten välinen 

puitesopimus. Tämä kokemus on muovannut tapaani tehdä työtä niin Euroopan komissiossa 

kuin Euroopan parlamentissakin: komission ja Euroopan parlamentin välillä käytävä jatkuva 

ja merkityksellinen vuoropuhelu on olennaisen tärkeää, sillä sen avulla vaalitaan niiden 

demokraattisten arvojen kunnioittamista, joiden varaan Euroopan unioni rakentuu. Aion 

hyödyntää tätä toimintatapaa kaikilta osin uudessa tehtävässäni ottamalla parlamentin mukaan 
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päätöksentekoon. Aion soveltaa sitä myös toimielinten välillä käytävässä poliittisessa 

vuoropuhelussa siten, että mukana ovat säännöllisesti myös parlamentin valiokunnat, 

kolmikantaneuvotteluissa ja Euroopan parlamentin täysistunnoissa. Nimitykseni jälkeen aion 

ehdottaa konkreettista aikataulua kaikkien vastuualueeseeni kuuluvien valiokuntien kanssa 

käytävää jäsenneltyä vuoropuhelua varten. Lisäksi kannustan kaikkia ohjauksessani olevia 

komissaareja toimimaan niin säännöllisesti ja asiaankuuluvien toimintasuunnitelmien 

mukaisesti, sillä siten voimme edistää työtämme.  

 

Kaikissa poliittisissa tehtävissä, joita olen hoitanut Euroopan komissiossa, olen aina pyrkinyt 

säilyttämään tiiviit suhteet Euroopan parlamenttiin. Euroopan parlamentin jäsenenä olen 

saanut omakohtaisesti kokea, millaista on puolustaa ja edustaa oman vaalipiirinsä etua 

Euroopan-laajuisessa yhteydessä, ja millaista on yrittää tehdä EU:n toiminnasta 

kansantajuista. Tämä on periaate, jota aion noudattaa päivittäisessä työssäni 

varapuheenjohtajana. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien valiokuntien kanssa ja olla 

niiden apuna tarjoamalla mahdollisuuden keskustella kaikista vastuualueeseeni kuuluvista 

toisiinsa kytkeytyvistä näkökohdista. 

 

Kokemukseni mukaan suhteemme kannalta on ratkaisevan tärkeää, että toiminta on avointa, 

läpinäkyvää ja keskinäiseen luottamuksen perustuvaa. Aion olla Euroopan parlamentin 

käytettävissä koko toimikauteni ajan ja keskustella kaikista vastuullani olevista aihealueista. 

Aion myös varmistaa, että alaisuudessani toimivat kabinetti, komissaarit, komission 

pääosastot ja yksiköt noudattavat samaa käytäntöä. 

 

Entisenä Euroopan parlamentin jäsenenä olen täysin tietoinen siitä, millainen merkitys 

avoimuudella on Brysselissä, mutta sen vaikutus ulottuu myös paljon sen ulkopuolelle. Aion 

komissiossa sovellettavien sääntöjen mukaisesti julkistaa kaikki yhteydenpidot ja tapaamiset, 

joita minulla on ammattialajärjestöjen tai itsenäisten ammatinharjoittajien kanssa mistä 

tahansa EU:n päätöksentekoon tai politiikan täytäntöönpanoon liittyvästä asiasta. Aion tehdä 

avointa yhteistyötä parlamentin kanssa ja sitoudun hoitamaan tehtäviäni käymällä jatkuvaa 

vuoropuhelua, raportoimalla säännöllisesti ja vaihtamalla tietoja parlamentin jäsenten kanssa. 

Huolehdin myös siitä, että tiedottaminen Euroopan parlamentille on vastuualoillani 

säännöllistä erityisesti ennen merkittäviä tapahtumia ja kansainvälisten neuvotteluiden 

keskeisissä vaiheissa. 

 

Komission puheenjohtajaksi valittu Ursula von der Leyen tukee Euroopan parlamentin 

aloiteoikeutta. Hän on luvannut, että komissio antaa parlamentin jäsenten enemmistöllä 

hyväksyttyjen päätöslauselmien perusteella säädösehdotuksia noudattaen kaikilta osin 

suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatetta sekä säädöskäytännön parantamista koskevia 

periaatteita.  

 

Kannatan täysin tätä tavoitetta. Osana seuraavan kollegion sitoumusta syventää kumppanuutta 

Euroopan parlamentin kanssa aion työskennellä yhdessä parlamentin kanssa kaikissa 

vaiheissa keskusteltaessa SEUT-sopimuksen 225 artiklan nojalla annetuista päätöslauselmista. 

Sitoudun työskentelemään tiiviisti asianomaisten parlamentin valiokuntien kanssa ja olemaan 

aktiivisesti läsnä SEUT-sopimuksen 225 artiklan nojalla annettujen päätöslauselmien 

valmistelun aikana. Uskon vakaasti, että tämä parantaa vuoropuhelua, lisää luottamusta ja 

edistää yhteistyötä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.  
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Sitoudun myös varmistamaan, että jos parlamentti hyväksyy päätöslauselman 

vastuualueeseeni kuuluvalla alalla, että komissio toteuttaa jatkotoimet kolmen kuukauden 

määräajan kuluessa puitesopimuksen mukaisesti.  

 

Jos Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on yhtäläinen toimivalta, sitoudun kaikilta osin 

panemaan täytäntöön puitesopimuksen ja paremmasta lainsäädännöstä annetun toimielinten 

välisen sopimuksen määräykset. Tämä tarkoittaa, että olen valmis toimittamaan parlamentille 

tietoja ja asiakirjoja tasavertaisesti neuvoston kanssa. 

 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kysymykset: 

3. Miten määrittelisitte ”eurooppalaisen elämäntavan”, kun otetaan huomioon 

kansallisten kulttuurien moninaisuus EU:ssa? Mitkä ovat poliittiset prioriteettinne 

koulutuksen, kulttuurin ja urheilun alalla? Miten arvioitte koulutusta, kulttuuria ja 

urheilua koskevien ohjelmien rahoituksen merkitystä ja näkyvyyttä? Millaisena näette 

eri politiikanalojen ja ohjelmien välisen vuorovaikutuksen? Miten esimerkiksi koulutus- 

ja kulttuuripolitiikka voivat täydentää toisiaan? Ja miten aiotte erityisesti varmistaa, 

että EU edistää osallistavaa elinikäistä oppimista koulutuksen ja osaamisen aloilla siten, 

että panostetaan voimakkaasti liikkuvuuteen? Eri jäsenvaltioilla on erilaisia 

lähestymistapoja siihen, mitä EU:sta opetetaan. Oletteko sitä mieltä, että yhteisillä EU:n 

välineillä voitaisiin tukea jäsenvaltioita? 

 

Perussopimuksessa muistutetaan, että Euroopan unioni perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen 

”yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, 

oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo”. Minulle eurooppalaisuus 

merkitsee Euroopan moninaisuuden kunnioittamista ja sellaisen elämäntavan vaalimista, jossa 

osallisuuden ja yhteisvastuun arvoja puolustetaan. Pohjimmiltaan eurooppalaisuus tarkoittaa 

myös yhteiskunnan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia suojelemista niin Euroopassa 

kuin sen ulkopuolellakin.  

 

Jäsenvaltioiden ja niiden eri alueiden kulttuurien moninaisuus on yhteistä perintöämme ja 

tekee meistä eurooppalaisia. Eurooppalaista kulttuuria ihaillaan kaikkialla maailmassa. Sitä on 

kaikki syy juhlia, mutta meidän on myös suojeltava sitä. Eurooppalainen elämäntapa 

merkitsee Euroopan moninaisuuden ja moniarvoisuuden vaalimista, yhteisen 

kulttuuriperinnön ylläpitämistä sekä rajatylittävän yhteistyön dynaamisuuden ja luovuuden 

jatkuvaa ruokkimista. 

Minulle osoitetut vastuualueet kattavat laajan kirjon, joka ulottuu koulutuksesta ja kulttuurista 

turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen sekä terveyteen ja tasa-arvoon. Näillä aloilla voidaan 

edistää osallistavaa, oikeudenmukaista ja elinvoimaista EU:ta ja oikeasti vaikuttaa ihmisten 

elämään. Haluan tehdä kaiken voitavani valjastaakseni EU:n politiikat tämän tavoitteen 

saavuttamiseen. 

 

Koulutus, kulttuuri ja urheilu ovat investointeja ihmisiin, ja keinoja osallistaa ihmisiä 

kaikkialla unionissa. Ne kannustavat myös innovointeihin. Tavoitteeni on lähentää näitä 

politiikan aloja siten, että ne palvelisivat paremmin EU:n kansalaisten etua. Tekemällä 

yhteistyötä monilla kielillä yli valtioiden ja tieteenalojen rajojen voimme yhdessä saada 

aikaan todellisia muutoksia ja siten vastata EU:n suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja 

paikata osaamisvajetta. Koulutuksella, kulttuurilla ja urheilulla voidaan parantaa hyvinvointia, 

edistää sosiaalista osallisuutta ja auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja kasvua. 
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Lähestymistapaa, jonka mukaan koulutus nähdään kulttuurin edistäjänä ja kulttuurin 

välikappaleena ja vastaavasti koulutus kulttuurin osana, on kehitettävä edelleen. Olen vahvasti 

sitoutunut valjastamaan nämä alat sen varmistamiseen, että ihmiset kokisivat olevansa osa tätä 

yhteiskuntaa ja että heillä olisi menestykseen tarvittavaa osaamista ja elämänkokemusta. 

Ensisijaisena tavoitteenani on varmistaa, että mitään väestöryhmää ei unohdeta: ei nuoria, ei 

uusia taitoja tarvitsevia työssäkäyviä eikä aikuisia. 

Koulutuksen osalta poliittisissa suuntaviivoissa korostetaan tarvetta antaa uutta pontta 

käynnissä oleviin toimiin, joiden tavoitteena on luoda entistä osallistavampi ja kaikkien 

ulottuvilla oleva eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. On varmistettava, että 

saadaan aikaan todellisia edistysaskeleita, jotta entistä useammalla olisi mahdollisuus päästä 

korkealaatuisten ja innovaatiovetoisten koulutusjärjestelmien piiriin. Aion tehdä yhteistyötä 

innovoinnista ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin, työllisyydestä vastaavan komissaarin 

ja tasa-arvosta vastaavan komissaarin kanssa oppijoiden vapaata liikkuvuutta haittaavien 

esteiden poistamiseksi. Pyrkimykseni on myös edistää rajatylittävään oppimiseen liittyvää 

liikkuvuutta sekä yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen alalla tehtävää yhteistyötä. Uusi 

Erasmus-ohjelma tarjoaa yksittäisille ihmisille, järjestöille, instituutioille ja jäsenvaltioille 

mahdollisuuksia toteuttaa visio eurooppalaisesta koulutusalueesta: tähän nimenomaiseen 

tavoitteeseen tähtää myös komission puheenjohtajaksi valitun tuki parlamentin kehotukselle 

kolminkertaistaa Erasmus-ohjelman määrärahat.  

Yhteiskunnallisten, väestötieteellisten ja teknologisten muutosten myllerryksessä kulttuuri voi 

auttaa luomaan yhteisöllisyyden tunnetta. Eurostatin tietojen mukaan kolmasosa 

eurooppalaisista ei kuitenkaan osallistu kulttuurielämään. Siksi kulttuuriala tarvitsee aktiivista 

tukeamme. EU:n vakiintuneet toimintapolitiikat ovat vahvasti suunnattuja tämän tavoitteen 

saavuttamiseen. Luova Eurooppa -ohjelman rahoituksen lisääminen on kuitenkin olennaisen 

tärkeää, jotta kulttuurielämään osallistujien määrä saataisiin käännettyä kasvuun.  

Urheilun alalla yksi ensisijaisista tavoitteistani on hyödyntää urheilun yhteisöjä yhdistävää 

vaikutusta jäsenvaltioissa. Urheilulla voi olla myönteinen vaikutus myös koko yhteiskuntaan. 

Se voi edistää muun muassa terveyttä, sosiaalista osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. On 

varmistettava, että tämä potentiaali toteutuu käytännössä, mikä edellyttää myös 

ruohonjuuritason toimia.  

Kulttuurin ja koulutuksen toisiaan rikastuttava vuorovaikutus on otettava huomioon EU:n 

toimintapolitiikassa. Koulutus- ja kulttuuripolitiikalla on keskeinen merkitys aktiivisen 

kansalaisuuden ja yhteisten arvojen edistämisessä. Nämä kaksi politiikan alaa yhdistämällä 

saadaan aikaan vaikutus, joka lisää moninkertaisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Euroopan 

komissio rahoittaa Erasmus+ -ohjelman välityksellä opiskelijoiden kulttuurivaihtoa ja tukee 

heidän osallistumistaan kulttuuriperintöön liittyviin vapaaehtoistyö- ja koulutushankkeisiin. 

EU:ssa käytössä olevia koulutusmalleja on vahvistettava, jotta voidaan varmistaa, että 

eurooppalaiset oppivat – nyt ja tulevaisuudessa – koko elämänsä ajan. Nopeasti muuttuvassa 

taloudessa ja yhteiskunnassa ihmisiä on autettava valmistautumaan muutoksiin ja 

sopeutumaan uuteen toimintaympäristöön – ennen muuta uusiin digitaalisiin muutoksiin. 

Elinikäinen oppiminen korostuu vahvasti ja kautta linjan eurooppalaisen koulutusyhteistyön 

strategisissa puitteissa, eurooppalaisessa koulutusalueessa, Euroopan uudessa 

osaamisohjelmassa ja Erasmus+ -ohjelmassa. Varhaiskasvatus, perusopetus, korkeakoulutus, 

ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus ovat kaikki sellaisen koulutusjärjestelmän olennaisia 

osia, joka hyödyttää kansalaisia ja yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Uskon, että voimme 

tehdä enemmän sen eteen, että ihmisten olisi helpompi siirtyä koulutusalojen välillä ja 

oppimisympäristöstä toiseen. Voimme esimerkiksi tarjota ihmisille parhaita käytäntöjä jatkaa 
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yleissivistävää ja ammatillista koulutusta uransa eri vaiheissa, selvittää, miten voidaan tarjota 

yksilöllisempiä koulutusväyliä niin yleissivistävän kuin ammatillisenkin koulutuksen puolella 

tai tunnustaa epävirallisen koulutuksen piirissä saavutetut oppimistulokset.  

 

Aion toimia sen hyväksi, että kaikilla väestöryhmillä, etenkin vähemmistöihin kuuluvilla ja 

vammaisilla henkilöillä, olisi paremmat mahdollisuudet kouluttautua. Panostusta on lisättävä 

myös osaamisen kehittämiseen ja osaamistarpeiden ennakointiin. Ihmisiä on myös opetettava 

arvioimaan paremmin omia taitojaan. Näin voidaan paremmin tunnistaa ja kartoittaa 

osaamisvajeita ja tukea täydennys- ja uudelleenkoulutusta. Osana kaikkea tätä olisi tutkittava 

mahdollisuuksia, jotka liittyvät ajatukseen työikäisten henkilöiden yksilöllisistä 

oppimistileistä. Odotan innokkaasti työskentelyä innovoinnista ja nuorisoasioista vastaavan 

komissaarin sekä työllisyydestä vastaavan komissaarin kanssa, jotta pääsemme edistämään 

tätä toimintasuunnitelmaa. 

 

Vaikka kunnioitan täysin jäsenvaltioiden oikeutta järjestää omat koulutusjärjestelmänsä, 

uskon silti, että voimme tehdä enemmän EU:ta koskevan tiedon opettamiseen tähtäävien 

toimien tukemiseksi. Yksi askel voisi olla sellaisten yhteisten EU-välineiden tarjoaminen, 

joilla tuettaisiin jäsenvaltioita asianmukaisten opetussuunnitelmien laatimisessa ja opettajia 

opetustilanteessa. Jean Monnet -toimista saatujen erinomaisten kokemusten pohjalta olen 

valmis ehdottamaan uutta aloitetta, joilla jäsenvaltioita tuettaisiin Euroopan unionia koskevan 

tiedon lisäämisessä. 

 

Totuus on, että tuloksia on hankala parantaa tällä alalla ilman tarvittavaa rahoitusta. 

Tarvitsemme tulevaisuudessa vahvoja ja kunnianhimoisia rahoitusohjelmia. On myös tärkeää 

päästä nopeasti sopimukseen tulevasta Erasmus+ -ohjelmasta, Euroopan 

solidaarisuusjoukoista ja Luova Eurooppa - ohjelmasta, jotta vältetään rahoitusvaje vuonna 

2021. Aion hyödyntää kaiken viestintäkokemukseni varmistaakseni, että tavoitamme entistä 

useamman kansalaisen ja että ihmiset saavat enemmän tietoa siitä, miten he voivat hyödyntää 

EU:n tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi aion uurastaa sen eteen, että nämä mahdollisuudet 

olisivat paremmin entistä useamman saatavilla ja kaikkien kannalta osallistavampia.  

 

 

4.  Varapuheenjohtajana olette vastuussa useista politiikanaloista, jotka kuuluvat 

komission eri jäsenten vastuualueisiin. Miten aiotte työskennellä esimerkiksi 

innovoinnista ja nuorisoasioista vastaavan komission jäsenen kanssa, jotta varmistetaan, 

että EU:lla on yhteinen lähestymistapa koulutukseen, kulttuuriin ja urheiluun? Millä 

tavoin koordinointi toimii komissiossa? Olette erityisesti vastuussa Euroopan 

solidaarisuusjoukoista ja DiscoverEU-hankkeesta, joka on komission ehdotuksen 

mukaan osa Erasmus+ -ohjelmaa. Miten aiotte varmistaa tehokkaan ja yhtenäisen 

lähestymistavan näiden ohjelmien täytäntöönpanoon? 

 

Valittu komission puheenjohtaja on määrittänyt selkeästi varapuheenjohtajien ja komissaarien 

tehtävät osana dynaamista kaikki hallinnonalat kattavaa lähestymistapaa. Hyvin monet EU:n 

politiikat ovat toisiinsa kytköksissä, mikä tarkoittaa sitä, että tuloksia voidaan saavuttaa 

ainoastaan toimimalla yli toimialarajojen ja sellaisia järjestelmiä käyttäen, joilla synergiat 

voidaan hyödyntää kaikilta osin. Euroopan komission yksiköt edustavat omien 

vastuualueidensa huippuosaamista, mutta työ on usein organisoitu niin, että yksiköt toimivat 

eri osastoissa. Jos nimitykseni varapuheenjohtajaksi vahvistetaan, aion hyödyntää komission 

toiminnan perusteellista tuntemustani koordinoidakseni osallisuuteen liittyviä politiikanaloja, 

jotka ovat innovoinnista ja nuorisoasioista, työllisyydestä, tasa-arvosta ja terveydestä 
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vastaavien komissaarien vastuulla. Näin voimme edistää ensisijaisia tavoitteitamme 

kollegiaalisesti ja luovasti.  

 

Olen usein toiminut toimielimissä tehtävissä, jotka ovat edellyttäneet koordinointia ja 

työskentelyä monien eri osastojen ja komission kollegion eri jäsenten kanssa. Pyrkimyksenäni 

on toimia avoimesti ja tehdä yhteistyötä ja edistää näin konkreettisten tulosten priorisointia ja 

aikaansaamista. Komissiolla on huomattavaa kokemusta varapuheenjohtajien käyttämisestä 

työn ohjaamiseen ja koordinoimiseen. Komissiossa työn luonnetta määrittävät pikemminkin 

poliittiset prioriteetit kuin institutionaaliset hierarkiat. Tämä käytäntö on osoittautunut 

tehokkaaksi tavaksi purkaa raja-aitoja ja tehdä työtä vastuualueiden yli ja tiimien kesken. 

Katson, että tehtäväni on varmistaa, että eri politiikanalat ovat toisiaan täydentäviä ja 

keskenään johdonmukaisia, ja hyödyntää eri vastuualueiden välisiä synergioita. Tehtäväni on 

myös tuottaa lisäarvoa tukemalla koordinoimiani politiikan aloja. Aion käyttää johtamaani 

komissaarien ryhmää foorumina, jossa laaditaan tämän tavoitteen saavuttamiseen tähtäävä 

strateginen yleislinjaus.  

 

Edellisten lisäksi keskeisiin tehtäviini kuuluu myös varmistaa, että Euroopan 

sosiaalirahastolla+ ja Erasmus+ -rahastolla edistetään sosiaalista osallisuutta, tuetaan apua 

eniten tarvitsevia ja autetaan lisäämään työvoiman liikkuvuutta koko EU:ssa. On erittäin 

tärkeää, että Erasmus-ohjelmaan, DiscoverEU-hankkeeseen ja Euroopan 

solidaarisuusjoukkoihin sovelletaan yhtenäistä lähestymistapaa. Erasmus-ohjelmasta ja sitä 

edeltäneistä ohjelmista on jo yli kolmen vuosikymmenen kokemus, jonka pohjalta on 

rakennettu toimiva järjestelmä, jonka toteutus tapahtuu osin jäsenvaltioiden ja osin EU:n 

tasolla. On aika viedä se seuraavalle tasolle ja edistää sitä, että Erasmus-ohjelma tavoittaisi 

kaikki kansalaiset. Ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista on tiedotettava EU:n alueille ja 

paikallisyhteisöille sekä eri ryhmille. Näin voidaan varmistaa, että Erasmus on ohjelma, joka 

heijastaa Euroopan yhteiskunnille ominaista monimuotoisuutta ja osallisuutta. Euroopan 

solidaarisuusjoukot on uudempi hanke, joskin siinä on hyödynnetty Erasmus-kokemusta. 

Aion pyrkiä siihen, että hanke etenee nopeasti ja tuottaa konkreettisia tuloksia tulevina 

vuosina. Varmistan, että Erasmuksella, DiscoverEU:lla ja Euroopan solidaarisuusjoukoilla 

voimaannutetaan EU:n nuoria ja tarjotaan uusia liikkuvuusmahdollisuuksia. Tasa-arvoisen 

unionin rakentamisen yhteydessä aion myös toimia sen hyväksi, että Erasmus-ohjelmaan ja 

DiscoverEU-hankkeeseen olisi kaikkien helpompi osallistua ja että ne olisivat entistä 

osallistavampia. Uskon, että täydentävyyttä Euroopan sosiaalirahasto plussan kanssa on tässä 

yhteydessä mahdollista hyödyntää paremmin. 

 

 

5.  Teille on annettu tehtäväksi valvoa koulutusta, kulttuuria ja urheilua sekä 

muuttajien ja pakolaisten kotouttamista. Millaisena näette koulutuksen, kulttuurin ja 

urheilun roolin edistettäessä eurooppalaista yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhtenäisiä 

yhteisöjä ja edistettäessä vähemmistöjen, muuttajien ja pakolaisten kotoutumista, kun 

otetaan huomioon heidän erilaiset taustansa? Mitkä EU:n koulutus-, kulttuuri- ja 

urheiluohjelmat ja politiikan välineet auttavat saavuttamaan tämän tavoitteen ja mitä 

toimenpiteitä tulevaisuudessa mahdollisesti tarvitaan?  

Näkisin, että lisäpontta tarvitaan osallisuuden lisäämiseksi kaikilla aloilla, jotta voidaan 

edistää muuttajien ja pakolaisten kotouttamista ja osallisuutta. Eurooppalaisuus merkitsee 

avointa suhtautumista maailmaan, käden ojentamista ja sijan antamista vähäosaisille ja 

kaikille niille, jotka elävät yhteiskunnassamme. Väestörakenteen ja työmarkkinoiden 

tarpeiden sanelemat vaatimukset puoltavat myös vahvasti laillisen muuttoliikkeen lisäämistä 

ja osaamisen parempaa kohtaantoa. Kotouttaminen on EU:hun tulevien ihmisten ja EU:n 
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paikallisyhteisöjen kannalta avainasemassa, ja se vaikuttaa keskeisesti myös yhteiskuntamme 

terveyteen ja talouteen pitkällä aikavälillä. Jos haluamme todella auttaa EU:n yhteiskuntia ja 

talouksia kukoistamaan, meidän on tuettava jokaista yhteiskunnan jäsentä ja noudatettava 

periaatetta, jonka mukaan osallisuus on kaikkien oikeus ja velvollisuus. 

Koulutus sekä taitojen ja pätevyyden hankkiminen vaikuttavat merkittävästi siihen, 

onnistutaanko muuttajien ja pakolaisten kotouttamisessa toivotulla tavalla. Ne ovat eväitä, 

joiden avulla ihmisten on helpompi kotoutua uuteen ympäristöön, menestyä ja kantaa 

kortensa kekoon. Koulut, museot, kulttuurikeskukset ja urheilukentät on helppo mieltää 

paikoiksi, joissa yhteisön rakentaminen tapahtuu. Jokaisessa kylässä ja kaupungissa nämä 

ovat paikkoja, joissa perheet ja naapurit kohtaavat ja toimivat vuorovaikutuksessa. 

Osallistuminen hyödyttää hiljattain saapuneita muuttajia ja pakolaisia monin tavoin: Mukaan 

pääseminen helpottaa muun muassa isäntämaan kielen oppimista, sosiaalisen verkoston 

luomista, oman osaamisen hyödyntämistä tai uusien taitojen oppimista sekä yhteisön 

kulttuurin ja arvojen omaksumista ja syvempää ymmärrystä. 

Osallistuminen koulutukseen, kulttuurielämään ja urheiluun ruohonjuuritasolla lähentää 

ihmisiä. Näin torjutaan muukalaisvihaa, syrjäytymistä ja ”me vastaan ne” -ajattelutapaa. Niin 

muuttajat kuin vastaanottavat yhteisötkin voivat näin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti 

saatavilla olevaa osaamista. Lähes neljäsosa maahanmuuttajista on korkeasti koulutettuja, 

mutta vain harva pääsee hyödyntämään osaamistaan. Lisäksi lähes 40 prosenttia on ylipäteviä 

työhönsä. EU:lla ei ole yksinkertaisesti varaa hukata tätä potentiaalia. Toisaalta lähes 

viidennellä maahanmuuttajista on vain perusasteen koulutus, ja he tarvitsevat lisätukea.  

EU voi tukea jäsenvaltioiden toimia tällä alalla. Kolmansien maiden kansalaisten 

kotouttamista koskevalla, vuoden 2016 toimintasuunnitelmalla koottiin yhteen koulutukseen, 

työmarkkinoille integroitumiseen ja aktiiviseen osallistumiseen / sosiaaliseen osallisuuteen 

liittyviä toimenpiteitä. Toimintasuunnitelman toteuttamisesta saadut hyvät kokemukset on 

kartoitettava ja tarkasteltava, miten tätä työtä voidaan kehittää edelleen.  

Koulutuksen alalla Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan jo nyt jäsenvaltioita keskinäisessä 

oppimisessa sekä innovatiivisten käytäntöjen kehittämisessä koulutuksen, nuorison ja urheilun 

aloilla. Ohjelma tuo yhteen koulutuslaitoksia, nuorisojärjestöjä ja urheiluseuroja yhteisten 

hankkeiden toteuttamiseksi. Sen avulla tuetaan liikkuvuutta ja vaihtoa, ja se toimii verkossa 

auttaen opettajia edistämään kulttuurienvälistä vuoropuhelua kouluissa. DiscoverEU-

hankkeella edistetään nuorten tunnetta kuulumisesta Euroopan unioniin tarjoamalla heille 

uusia mahdollisuuksia tutustua Euroopan kulttuuriperintöön. Tulevaisuudessa soisin myös, 

että tämän aloitteen koulutukseen ja kulttuurisen oppimiseen liittyvää ulottuvuutta 

kehitettäisiin. Tähän mennessä noin 275 000 nuorta on hakenut DiscoverEU:hun, mikä 

osoittaa, että rajatylittävään oppimiseen on todellista halua. Vastaavasti 160 000 nuorta on 

ilmoittautunut vapaaehtoistyöhön, harjoitteluun tai työhön Euroopan solidaarisuusjoukkojen 

kautta. Kolmansien maiden kansalaisten, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kotouttaminen 

on yksi niistä aloista, joita voidaan edistää solidaarisuusjoukkojen työllä, jonka tavoitteena on 

vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Samaan tavoitteeseen tähdätään urheilussa – 

#BeInclusive EU Sport Awards -palkinto myönnetään huomattavasta työstä, jota on tehty 

koko Euroopan kattavan, sosiaalisen integroitumisen edistämiseksi, muuttajien ja pakolaisten 

kotouttaminen mukaan lukien – sekä työssä, jota tehdään rajatylittävän kulttuuriyhteistyön ja 

moninaisuuden edistämiseksi kulttuuriyhteistyöhankkeissa.  

Kaikki nämä alhaalta ylöspäin suuntautuvat aloitteet antavat ihmisille mahdollisuuden 

osoittaa, että he ovat sitoutuneita toimimaan ennakoivasti kotoutumisen edistämiseksi. 

Tarkasteltaessa aiempia kokemuksia ja edessä olevia haasteita voidaan todeta, että 
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kotouttamistoimia on jatkettava tällä tavoin: tukemalla heikossa asemassa olevia ryhmiä ja 

edistämällä kotoutumista koulutuksen, nuorison, urheilun ja kulttuurin välityksellä. 

Kohdennettu rahoitus Erasmus+- ja Luova Eurooppa -ohjelmien, Euroopan sosiaalirahasto 

plussan ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta on jatkossakin avain menestykseen.  

Minun tehtäväni koordinoivana varapuheenjohtajana on hyödyntää näiden eri 

rahoitusvälineiden välisiä synergioita. Seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota koskevien 

komission ehdotusten mukaisesti muuttajien ja pakolaisten kotouttaminen pitkällä aikavälillä 

on sisällytetty Euroopan sosiaalirahasto plussan alaisuuteen. Turvapaikanhakijoiden alustavaa 

kotouttamista rahoitetaan sitä vastoin jatkossakin turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta. 

Kulttuurirahastot, Erasmus+, Solidaarisuusjoukot ja Luova Eurooppa ovat sitä vastoin kaikki 

erillisiä rahoitusvälineitä. Tämä tarkoittaa, että on runsaasti mahdollisuuksia luoda vahvempia 

synergioita kyseisten ohjelmien välille, jotta voidaan varmistaa, että samaan päätavoitteeseen 

eli tasa-arvon ja osallisuuden lisäämiseen pyritään yhdessä kaikin keinoin päällekkäisyyksiä 

välttäen. 

On myös tarkasteltava, miten muilla EU:n ohjelmilla ja toimilla voitaisiin edistää sellaisen 

yhteiskunnan rakentamista, joka olisi kokonaisuudessaan osallistavampi. Voidaan esimerkiksi 

etsiä uusia keinoja tehdä kouluista yhteisöllisempiä ottamalla mukaan niiden toimintaan 

virallisen ja epävirallisen koulutuksen järjestäjiä, kulttuuri-instituutioita, urheiluseuroja ja 

nuorisojärjestöjä. Näin luotaisiin mahdollisuuksia auttaa muuttaja- ja pakolaisyhteisöjä. 

Toinen tapa olisi suunnata opettajille, kasvattajille ja koulujen johtajille enemmän tukea 

täydennyskoulutukseen, jossa painotettaisiin osallistavia opetusmenetelmiä. Myös jäsenvaltiot 

tarvitsevat apua osaamisen ja tutkintojen tunnustamisessa sekä kolmansissa maissa 

hankittujen tutkintojen tuntemuksessa. EU:n taitoprofiilityökalu kolmansien maiden 

kansalaisille voi olla todellinen apu kotouttamisessa, koska se edistää työmarkkinoille 

osallistumista ja koulutusmahdollisuuksien löytämistä.  

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan kysymykset  

6. Mitkä ovat ensisijaiset tavoitteenne Teille kuuluvalla vastuualueella ja oletteko valmis 

tukemaan vastuualueenne nimen muuttamista? Kun otetaan huomioon, että 

vastuualueenne on suurelta osin päällekkäinen sisäasioista vastaavan komission jäsenen 

vastuualueen kanssa, voitteko täsmentää erityisesti ne alat, joista Te olette vastuussa, ja 

ne alat, joista sisäasioista vastaava komission jäsen vastaa? Miten aiotte varmistaa, ettei 

vastuualueilla synny päällekkäisyyttä, joka voisi johtaa tiettyjen politiikanalojen 

sivuuttamiseen? Sitoudutteko pyydettäessä ja vähintään kaksi kertaa vuodessa 

osallistumaan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

kokouksiin? 

Unionin perustana olevia arvoja ja periaatteita ovat ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa-

arvon, oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mukaan luettuina 

vähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeudet, moninaisuus sekä naisten ja miesten tasa-arvo. 

Meitä edeltäneet sukupolvet ovat taistelleet näiden arvojen ja periaatteiden puolesta, eikä niitä 

koskaan tulisi pitää itsestäänselvyyksinä.  

 

Eurooppalaisuus tarkoittaa keskuudessamme kaikkein heikoimmassa asemassa olevien 

puolustamista. Se tarkoittaa, että terveydenhoito- ja hyvinvointijärjestelmät ovat kaikkien 

saatavilla. Se tarkoittaa samoja mahdollisuuksia ja sen varmistamista, että ihmisillä on 

valmiudet menestyä muuttuvassa yhteiskunnassa ja kehittyvillä työmarkkinoilla. 

Eurooppalaisuus merkitsee myös vahvaa kulttuurin ja urheilun eurooppalaista ulottuvuutta, 
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joka toimii yhteisöjemme perustana ja taloutemme veturina. Se merkitsee, että olo on 

turvallinen kadulla, kodeissa ja kaikissa paikoissa, joissa ihmiset haluavat tavata, jakaa 

kokemuksia ja kokea elämää yhdessä. Eurooppalaisuus merkitsee avointa suhtautumista 

maailmaan, käden ojentamista ja sijan antamista vähäosaisille. Se merkitsee samojen arvojen, 

periaatteiden ja arvojen puolustamista kaikkialla maailmassa. 

 

Nämä asiat määrittelevät eurooppalaisuutta, ja tehtävänäni on edistää näitä arvoja ja 

periaatteita yhdessä kollegojeni ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Tämä on tehtäväni 

ydin, jos nimitykseni vahvistetaan.  

 

On tärkeää, että tämä työ perustuu syrjimättömyyteen, keskinäiseen kunnioitukseen ja 

heikossa asemassa olevien tukemiseen, myös niiden kotouttamiseen, jotka ovat rakentamassa 

uutta elämää Euroopassa. Ensisijainen tavoitteeni on varmistaa, että saamme esiin sen 

todellisen lisäarvon, jota EU voi tarjota yhtenäisen ja osallistavan yhteiskunnan johtamisessa. 

Se merkitsee, että ihmisille annetaan välineet ja tuki, joita he tarvitsevat kehittyäkseen 

yksilöinä. Se merkitsee turvallisen elinympäristön ja mielenrauhan takaamista ja myös 

erityisen huomion kiinnittämistä heikossa asemassa oleviin ja apua tarvitseviin ja erityisen 

tuen antamista heille EU:n sisällä ja sen ulkopuolella. 

 

Varapuheenjohtajien tehtävänä on ohjata ja koordinoida. Niinpä katson, että minun tehtäväni 

on koordinoida ja antaa opastusta, jotta varmistetaan, että kaikki vastuullani olevat komission 

toiminta-alat toimivat yhteen ja palvelevat samoja tavoitteita ja että päällekkäisyyttä ei synny. 

 

Näkisin, että varapuheenjohtajana minun on tuotava huomattavaa lisäarvoa komission työn 

koordinointiin. Ensinnäkin osallisuuden ja kotouttamisen aloilla, joilla aion tehdä yhteistyötä 

työllisyysasioista vastaavan komissaarin, sisäasioista vastaavan komissaarin, innovoinnista ja 

nuorisoasioista vastaavan komissaarin, tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin ja 

terveysasioista vastaavan komissaarin ja heidän alaisuudessaan toimivien yksiköiden kanssa, 

jotta voimme edistää kattavasti tasa-arvoista unionia myös kolmansien kansalaisten 

kotouttamisen osalta. 

 

Toiseksi muuttoliikkeen alalla, jolla aion työskennellä yhdessä kollegoiden kanssa sisä- ja 

ulkopolitiikkaa yhdistävän uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen aikaan saamiseksi. 

Siksi toteutettavia toimenpiteitä on käsiteltävä yhdessä organisaatiolokeroiden yli. Kestävä 

ratkaisu voidaan saada aikaan ainoastaan kokonaisvaltaisella toimintatavalla joka kattaa 

lailliset maahantuloväylät, rajavalvonnan sekä turvapaikka- ja palauttamiskysymykset, ja 

tekemällä tiivistä yhteistyötä Euroopan unionin ulkopuolisten kumppaneiden kanssa. 

Tehtävänäni on varmistaa, että kaikki nämä liikkuvat osat toimivat yhteen, minkä lisäksi 

vastuullani on varmistaa, että kaikissa muuttoliikettä koskevissa politiikoissa toimet ovat 

ihmiskeskeisiä ja ratkaisut uskollisia yhteisvastuuta, humaaniutta ja suvaitsevaisuutta 

korostaville EU:n arvoille. 

 

Kolmanneksi koordinointitehtäväni tuo todellista lisäarvoa turvallisuusunionia ja erityisesti 

hybridiuhkia koskevaan komission työhön, jonka osalta aion tehdä yhteistyötä sisäasioista 

vastaavan komissaarin, tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin ja sisämarkkinoista vastaavan 

komissaarin ja heidän alaisuudessaan toimivien yksiköiden kanssa sekä rinnan korkean 

edustajan, vahvemmasta EU:sta maailmannäyttämöllä vastaavan varapuheenjohtajan kanssa.  

 

Viime vuosina on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että EU:n kansalaisten turvallisuus voidaan 

taata ainoastaan yhteisillä kansallisen ja EU:n tason toimilla. Tehtävänäni on johtaa 
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turvallisuusunioniin liittyvää työtä ja koota yhteen eri toimialoilla ja vastuualueilla 

toteutettavia komission toimia, joiden tavoitteena on rajoittaa terroristien 

toimintamahdollisuuksia, torjua vakavaa ja rajatylittävää rikollisuutta, suojella EU:n 

kansalaisia verkossa, torjua kyberrikollisuutta paikata tietoaukkoja ja edistää rajatylittävää 

lainvalvontayhteistyötä. Aion hyödyntää myös geopoliittista ja kaikki hallinnonalat kattavaa 

lähestymistapaa, joka on von der Leyenin komission tavaramerkki, syventääkseni EU:n 

yhteistyötä, joka koskee toimintavalmiuksia hybridiuhkien torjumiseksi. 

 

Kaikkiin näihin ensisijaisiin tavoitteisiin liittyy monia eri politiikan aloja, ja investointeja 

tarvitaan, jotta voidaan varmistaa, että EU:n välineet, voimavarat ja arvot saadaan yhdistettyä 

mahdollisimman tehokkaasti. Näkemykseni on, että juuri tästä syystä valitun komission 

puheenjohtajan ehdottaman kollegion on oltava luovasti järjestäytynyt eli sellainen, jossa 

varapuheenjohtajien laaja-alainen rooli täydentää komissaarien poliittisiin painopisteisiin 

keskittyvää roolia. Vaikka jokainen komissaari johtaa vastuullansa olevan osaston politiikan 

alaa, monia asioita käsitellään samanaikaisesti eri osastoissa. Niinpä näkisin, että tehtävänäni 

on tuoda yhteen yhden politiikanalan kaikki eri näkökohdat, esimerkiksi koulutuksen ja 

osaamisen tai muuttoliikkeen ja osaamisen tai vaikkapa turvallisuuteen liittyvät eri 

näkökohdat. Aion maksimoida synergiaedut ja minimoida puutteisiin liittyvän riskin. 

Tekemällä yhteistyötä sisäasioista vastaavan komissaarin, oikeusasioista vastaavan 

komissaarin, tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin, terveysasioista vastaavan komissaarin, 

innovoinnista ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin, työllisyysasioista vastaavan 

komissaarin ja sisämarkkinoista vastaavan komissaarin sekä monien muiden kollegojen 

kanssa pyrin tuomaan luovasti yhteen eri politiikkatoimia, jotta voimme löytää yhteisiä, 

arvojemme ja velvollisuuksiemme mukaisia ratkaisuja. Olen myös vahvasti sitoutunut 

komission rooliin rakentaa konsensusta avoimuuden ja kuulemisten kautta sekä 

selontekovelvollisuutta noudattaen. Tätä tarkoitusta varten aiomme perustaa 

koordinointimekanismeja, laatia tarkasti rajatun ohjelman ja hahmotella konkreettisia 

tuloksia. 

 

Kokemukseni parlamenttityöstä on vakuuttanut minut siitä, että myös Euroopan parlamentin 

kanssa on olennaisen tärkeää käydä avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja keskinäiseen 

luottamukseen perustuvaa rehellistä poliittista vuoropuhelua. Nämä ovat asioita, joista suuri 

yleisö on erittäin kiinnostunut, ja siksi on erittäin tärkeää, että kansalaiset voivat nähdä, että 

demokraattista vastuuvelvollisuutta noudatetaan. En voi kuvitella hoitavani komissaarin 

tehtäviäni ilman jatkuvaa näkemystenvaihtoa parlamentin ja sen valiokuntien kanssa, ja 

katson, että komissaarien ryhmän puheenjohtajana koordinointivelvollisuuksiini kuuluu 

varmistaa, että parlamentin kanssa käydään säännöllistä poliittista vuoropuhelua kaikista 

käsitellyistä asioista. Sitoudun raportoimaan teille, tässä parlamentissa istuville, aina 

pyydettäessä ja joka tapauksessa säännöllisesti. Aion myös panostaa työssäni kaikkiin 

valiokuntiin, jotka liittyvät niihin vastuualueeni aloihin, joita minun on määrä koordinoida. 

Näin toimimalla pyrin ymmärtämään asioiden eri näkökohdat. 

 

 

7.  Millaisia laillisen maahanmuuton muotoja pidätte keskeisenä osana maahanmuuttoa 

koskevaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa uudessa maahanmuutto- ja 

turvapaikkasopimuksessa? Miten aiotte varmistaa, että pienimuotoisia aloitteita, kuten 

komission koordinoimia nykyisiä työvoiman muuttoliikettä koskevia kokeiluhankkeita, 

tehostetaan työvoiman liikkuvuuden lisäämiseksi EU:ssa ammattitaidon eri tasoilla? 

Aiotteko varmistaa sinistä korttia koskevien neuvottelujen jatkamisen ja noudattaa 

johdonmukaisempaa lähestymistapaa lailliseen muuttoliikkeeseen tarjoamalla 
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mahdollisuuksia lailliseen muuttoliikkeeseen keskitason ja matalan osaamistason 

työntekijöille EU:n työmarkkinoiden vaatimuksien pohjalta? Sitoudutteko edistämään 

sekä sisäisesti että ulkoisesti EU:n laillisen muuttoliikkeen välineitä, kuten sinistä 

korttia, kausityöntekijöitä, opiskelijoita ja tutkijoita ja perheiden yhdistämistä koskevia 

direktiivejä sekä tulevaisuudessa unionin uudelleensijoittamiskehystä ja humanitaarista 

viisumia? Mitä aloitteita aiotte kehittää sen varmistamiseksi, että kolmansien maiden 

kansalaiset integroidaan paikallisiin yhteisöihin yhtenäisyyden takaamiseksi ja 

hyväksikäytön estämiseksi? Mitä EU-tukea tämä tavoite mielestänne edellyttää1? 

 

Lailliseen muuttoliikkeeseen liittyvien mahdollisuuksien kehittäminen on yksi von der 

Leyenin komission tärkeimmistä painopisteistä. Näkemykseni on, että laillinen muuttoliike 

palvelee useita päämääriä. Ensiksikin laillinen muuttoliike voi olla osaratkaisu 

väestökehityksen haasteisiin ja auttaa vastaamaan EU:n talouden työvoimatarpeisiin 

maailmanlaajuisessa kilpailussa huippuosaamisesta. Toiseksi sen avulla voidaan tarjota 

turvallinen vaihtoehto niille ihmisille, jotka muuten saattaisivat joutua pyrkimään EU:hun 

vaarallisia ja laittomia reittejä. Kolmanneksi laillinen muuttoliike on myös EU:n ja sen 

ulkopuolisten kumppaneiden välisten vakavien, pitkäkestoisten suhteiden kulmakivi: 

kumppanit haluavat, että heidän kansalaisilleen avautuu mahdollisuuksia, ja he näkevät etuja 

siinä, että niiden väestöstä tulee ammattitaitoisempaa.  

 

Laillinen muuttoliike on näin ollen olennainen osa järkevää politiikkayhdistelmää 

muuttoliikkeen alalla, ja siksi eräiden jäsenvaltioiden onkin luovuttava skeptisestä 

suhtautumisestaan siihen.  

 

Lailliseen muuttoliikkeeseen liittyviä jo olemassa olevia EU:n välineitä olisi kehitettävä ja sen 

jälkeen tarkasteltava, miten niiden täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa. Lisäksi on selvitettävä, 

miten voimme syventää jäsenvaltioiden ja taloudellisten sidosryhmien kanssa tehtävää 

yhteistyötä työperäisen maahanmuuton alalla, jolla useat esteet haittaavat EU:n kykyä 

houkutella korkean osaamistason työntekijöitä. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä sisäasioista ja 

työllisyydestä vastaavien komissaarien kanssa ja panostaa siihen niin, että löydetään ratkaisu, 

joka hälventää huolenaiheet ja auttaa purkamaan nykyisen pattitilanteen. 

 

Jatkossa yksi keskeinen osa kolmansien maiden kanssa tehtäviä sopimuksia on laillista 

muuttoliikettä koskevan näkökohdan sisällyttäminen niihin. Aion tehdä tiivistä yhteistyötä 

korkean edustajan, komission varapuheenjohtajan sekä muiden komissaarien kanssa, jotta 

voidaan varmistaa tämän tärkeän politiikan alan ulkoisen ja sisäisen ulottuvuuden 

johdonmukaisuus. Käynnissä olevien kokeiluhankkeiden perusteella on pystytty osoittamaan, 

millaista yhteistyötä jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja työnantajien välille tarvitaan 

tuottavan yhteistyön aikaan saamiseksi. Edellä esitetyn pohjalta aion tarkastella uudenaikaisia 

ja kohdennettuja laillisen muuttoliikkeen järjestelmiä, jotka vastaavat EU:n talouden tarpeisiin 

sekä työvoimatarpeisiin ja väestökehitykseen liittyviin haasteisiin. Afrikka-hätärahastosta 

nykyisellään annettava tuki on osoittautunut tehokkaaksi kannustimeksi näille 

kokeiluhankkeille, ja EU-rahoituksen optio on syytä pitää avoimena. 

 

EU:ssa laillisesti oleskelevien muuttajien tuloksellinen kotouttaminen on ratkaisevan tärkeää 

EU:n yhteiskuntien yhteenkuuluvuuden kannalta. Suuria määriä kolmansien maiden 

kansalaisia on saapunut jäsenvaltioiden alueelle viime vuosina, ja tuloksellinen kotouttaminen 

                                                 
1 Jos kysymys 1 poistetaan, tämä kysymys voitaisiin jakaa kahteen osaan vastaamaan paremmin Euroopan 

parlamentin työjärjestyksen liitteessä VII olevan 3 artiklan 5 kohdan määräyksiä. 
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on paitsi oikeus myös velvollisuus. EU:lla voi olla keskeinen rooli jäsenvaltioiden toimien 

tukemisessa tällä alalla. Se voi helpottaa hyvien käytäntöjen vaihtamista ja vastavuoroista 

oppimista. Ratkaisujen on tultava alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä alaspäin, mikä tarkoittaa 

paikallisyhteisöjen tukemista ja yhteistyön tekemistä niiden kanssa, sillä ne tietävät, mitkä 

ratkaisut toimivat parhaiten heidän alueellaan. Meidän on hyödynnettävä myönteisiä 

kokemuksia, joita on saatu esimerkiksi EU:n työmarkkinoiden kotouttamiskumppanuudesta ja 

EU:n kaupunkiagendaan liittyvästä, muuttajien ja pakolaisten osallistamista koskevasta 

kumppanuudesta. 

 

EU:n rahoitus on keskeinen osa tätä. Seuraavaa pitkän aikavälin talousarviota koskevien 

ehdotusten mukaisesti muuttajien ja pakolaisten kotouttaminen pitkällä aikavälillä 

sisällytettäisiin Euroopan sosiaalirahasto plussan alaisuuteen. Turvapaikanhakijoiden 

alustavaa kotouttamista rahoitettaisiin sitä vastoin jatkossakin turvapaikka- ja 

maahanmuuttorahastosta. Koska yksi tehtävistäni on varmistaa, että tulevalla Euroopan 

sosiaalirahasto plussalla edistetään vastaisuudessakin sosiaalista osallisuutta, tuetaan apua 

eniten tarvitsevia ja autetaan lisäämään työvoiman liikkuvuutta koko EU:ssa, katson, että 

minulla on tässä yhteydessä tilaisuus varmistaa, että muuttajien ja pakolaisten kotouttaminen 

otetaan huomioon kaikilla politiikanaloilla.  

 

Kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien kolmansien maiden kansalaisten laillisia ja 

turvallisia maahanpääsyväylien on lisättävä, mikä on olennainen osa kaikkea EU:n 

muuttoliikepolitiikkaa ja konkreettinen osoitus humanitaarisesta velvollisuudesta, jonka on 

ohjattava EU:n toimia. Se, että kahdella menestyksekkäällä EU:n 

uudelleensijoittamisohjelmalla on autettu lähes 60 000:ta kaikkein haavoittuvimmassa 

asemassa olevaa, kansainvälisen suojelun tarpeessa olevaa henkilöä saamaan suoja EU:ssa on 

ylpeyden aihe, mutta näiden toimien jatkuvuus on myös varmistettava. EU:n 

uudelleensijoittamiskehyksen valmiiksi saaminen on alku tälle. 

Yhteistyössä korkean edustajan, varapuheenjohtajan sekä sisäasioista vastaavan komissaarin 

kanssa aion työskennellä sen eteen, että uusia humanitaarisia käytäviä avataan. EU:ssa on 

oltava tarjolla uudelleensijoittautumispaikkoja, jotta nämä humanitaariset käytävät toimisivat. 

Kyseessä on siis saman kolikon kaksi puolta. 

Kun unionin uudelleensijoittamiskehys on hyväksytty, on pohdittava, tarvitaanko 

humanitaariseen maahanpääsyyn liittyviä lisätoimia. 

 

 

8.  Koska varapuheenjohtajaehdokkaana olette vastuussa turvallisuusunionin 

koordinoinnista, miten aiotte varmistaa, että olemassa olevat turvallisuusalan välineet 

ovat asianmukaisia ja että ne pannaan täytäntöön täysimääräisesti ja oikein ja että 

niissä ei ole puutteita? Aiotteko jatkaa turvallisuusunionin edistymistä koskevaa 

raportointia analysoimalla, mitkä ovat Euroopan turvallisuusunionin jäljellä olevat 

suurimmat puutteet ja miten niihin aiotaan puuttua? Analysoitteko myös, miten 

jäsenvaltiot panevat olemassa olevat välineet täytäntöön, onko tietojen 

paikkansapitävyys tarkistettu ja – koska komissio on perussopimusten valvoja – 

sovelletaanko korjaavia toimenpiteitä tarvittaessa ja silloin, kun perusoikeudet ja -

vapaudet ovat vaarassa tai niitä on rikottu? Miten aiotte varmistaa, että kaikissa 

turvallisuuteen liittyvissä toimenpiteissä noudatetaan täysimääräisesti perusoikeuksia 

sekä tarpeellisuus- ja suhteellisuusperiaatteita ja erityisesti, ettei niissä ole kyse yleisestä 

tiedonkeruusta tai laajamittaisesta valvonnasta, ja miten aiotte huolehtia nykyisten 

toimenpiteiden täytäntöönpanosta tässä yhteydessä? Aiotteko suhtautua tiukemmin 
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niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät pane turvallisuustoimenpiteitä ajoissa täytäntöön, 

käynnistämällä välittömät rikkomusmenettelyt?  
 

Kuten poliittisissa suuntaviivoissa korostetaan, kaikki keinot käytetään kansalaisten 

turvallisuuden suojelemiseksi. Ensimmäinen painopiste Eurooppa-neuvoston strategisessa 

ohjelmassa kaudeksi 2019–2024 koskee kansalaisten ja vapauksien suojelua. EU voi tukea 

jäsenvaltioita kansalaisten suojelemisessa, etenkin aloilla, joihin liittyy vahva rajatylittävä 

ulottuvuus, kuten terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus ja kyberrikollisuus. EU voi myös auttaa 

varmistamaan, että turvallisuusnäkökohdat otetaan tarkkaan huomioon eri politiikoissa, 

esimerkiksi digitaali- ja energiapolitiikassa, rahoituspalveluissa ja rajavalvonnassa. Aion 

hyödyntää velvollisuuksieni monialaisuutta sen varmistamiseen, että todellisen ja toimivan 

turvallisuusunionin perustamisessa edistytään. Sitoudun myös jatkamaan turvallisuusunionia 

koskevien raporttien laatimista ja parlamentille raportoimista. 

 

EU on kehittänyt monenlaisia välineitä ja toimenpiteitä sisäisen turvallisuuden tueksi. Jäljellä 

on kuitenkin haasteita ja aukkoja, jotka estävät meitä hyödyntämästä turvallisuusunionin koko 

potentiaalia. Lisäksi EU:lla on vastassaan kaiken aikaa muuttuva uhkaympäristö, joka 

edellyttää jatkuvaa valppautta ja sopeutumiskykyä. 

 

Aion pyrkiä tietoaukkojen paikkaamiseen panemalla täytäntöön yhteentoimivuusehdotukset, 

joiden merkitys on erityisen suuri, kun EU ottaa käyttöön uusia tietojärjestelmiä, joita ovat 

rajanylitystietojärjestelmä, Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ja uudistettu 

eurooppalainen rikosrekisteritietojärjestelmä (ECRIS). 

 

Kaikkien näiden ehdotusten hyväksyminen on parlamentin ja neuvoston kovan työn ansiota, 

ja aion toimia määrätietoisesti, jotta ne pannaan täytäntöön. Aion väsymättömästi korostaa, 

että se, mistä on yhteisesti sovittu, on pantava täytäntöön. Komissio voi tukea jäsenvaltioita 

täytäntöönpanossa tarjoamalla taloudellista tukea, oikeusapua ja käytännön neuvoja. 

Komission on myös käytettävä asemaansa perussopimusten valvojana varmistaakseen, että 

yhteisesti sovitut asiat pannaan täytäntöön siten, että perusoikeuksia kunnioitetaan kaikilta 

osin. 

  

Tämän lainsäädännön täytäntöönpanolla helpotetaan jo rajatylittävää yhteistyötä. Sen lisäksi 

tarvitaan kuitenkin lisätoimia, joilla autetaan uudistamaan lainvalvonnan välineitä ja 

mukauttamaan ne uuteen digiajan turvallisuusympäristöön. On luotava parempi rajatylittävän 

yhteistyön toimintakulttuuri, jotta voidaan välttää riski, että järjestäytyneet rikolliset pääsevät 

hyötymään kansallisten toimintatapojen eroista tai tekemään kybertoiminnan mahdollistamia 

rikoksia. Voimavarat ja asiantuntijuus on yhdistettävä, jotta yksikään jäsenvaltio ei jää jälkeen 

eikä uusia turvallisuuteen liittyviä porsaanreikiä ilmene. 

 

Tämä kaikki tämä edellyttää lähestymistapaa, joka perustuu olemassa oleviin rakenteisiin ja 

erillisvirastoihin, joka antaa aihetta vuoropuheluun jäsenvaltioiden kanssa ja jossa keskitytään 

siihen, miten EU-tason yhteistyön käytännön toimilla voidaan tukea lainvalvontaa. Tämä 

edellyttää selkeää oikeudellista kehystä ja viranomaisten välisen ja yksityisen sektorin kanssa 

tehtävän yhteistyön helpottamista perusoikeuksia kaikilta osin kunnioittaen. Mikä koskee 

yhtä, koskee kaikkia: meidän on edistettävä paitsi viranomaisyhteistyötä myös eri yhteisöjen 

välistä yhteistyötä. Jotta esimerkiksi verkossa tapahtuvaan lasten seksuaaliseen 

hyväksikäyttöön voitaisiin puuttua paremmin, palveluntarjoajien, joiden palveluja rikolliset 

käyttävät, on tehtävä yhteistyötä lainvalvonta- ja sosiaaliviranomaisten ja kasvattajien kanssa, 

jotta voidaan vahvistaa ennaltaehkäisyä, jakaa tietoa havaituista hyväksikäyttötapauksista, 
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tunnistaa ja pelastaa uhreja sekä tunnistaa ja asettaa syytteeseen rikoksentekijöitä. Tähän 

nimenomaiseen tarkoitukseen komission olisi luotava toimintaympäristö avointa keskustelua 

ja käytännön yhteistyötä varten. 

 

Vastassamme olevat nykypäivän strategiset haasteet ovat sellaisia, että meidän on sekä 

lisättävä että parannettava toimintaamme. Turvallisuus on monen EU-politiikan keskeinen 

osatekijä. Siksi EU:n on hyödynnettävä kaikkia toimintapolitiikkojaan ja valmiuksiaan ja 

etenkin varmistettava johdonmukainen kehys, jonka avulla koordinointi onnistuu tehokkaasti.  

 

Komissio on jo kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että EU:n tämän alan politiikat ja 

välineet on koottava yhteen. Varapuheenjohtajana aion käyttää lähtökohtana 

turvallisuusunioniin perustuvaa lähestymistapaa, joka edellyttää vahvaa sisäistä koordinointia. 

Tämä on myös paras tapa varmistaa, että EU:n politiikat ovat tiukasti ja johdonmukaisesti 

linjassa perusoikeuksien kanssa. EU:n on toimittava kansalaisten suojelemiseksi 

järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja terroristihyökkäyksiltä, mutta myös tähän pätee sama, 

edellä mainittu periaate: kestävää turvallisuuspolitiikka voidaan tehdä ainoastaan 

perusoikeuksia kunnioittamalla. Kansalaisten suojelutavoite ja perusoikeuksien 

kunnioittaminen on otettava politiikoissa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tämä on yksi 

eurooppalaisen elämäntavan suojelusta vastaavan komissaarien ryhmän keskeisistä tehtävistä, 

johon osallistuvat myös arvoista ja avoimuudesta vastaava varapuheenjohtaja sekä korkea 

edustaja, vahvemmasta EU:sta maailmannäyttämöllä vastaava varapuheenjohtaja. Tavoitteena 

on kytkeä paremmin yhteen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden alan toimet.  

 

Se, että voi tuntea olonsa turvalliseksi omassa kodissaan, on kaikkein perustavin ja 

yleismaailmallisin oikeus. Mikään oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, ja oikeutta 

turvallisuuteen on punnittava suhteessa yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan. 

Perusoikeuksien kunnioittamisen on näin ollen säilytettävä asemansa EU:n 

turvallisuuspolitiikan keskeisenä piirteenä perussopimuksista johtuvien oikeudellisten 

velvoitteiden mukaisesti. Euroopan unionin tuomioistuimen harjoittaman tehokkaan 

oikeudellisen valvonnan lisäksi komissio on kehittänyt useita mekanismeja, joilla 

perusoikeudet sisällytetään lainsäädäntö- ja politiikka-aloitteisiin. Olen täysin tietoinen asian 

arkaluonteisuudesta ja siitä, että on tärkeää varmistaa, että turvatoimet ovat perusoikeuksien 

mukaisia. Lisäksi aion huolehtia siitä, että Euroopan unionin tuomioistuimen antamat tuomiot 

otetaan huomioon. Tähän kuuluvat myös toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen 

noudattaminen kaikilta osin sekä muutoksenhaun mahdollistavat hallintomekanismit. 

Euroopan parlamentilla on tässä keskeinen rooli, ja itse aion pyrkiä edistämään sitä ja 

mahdollistamaan sen kaikissa tilanteissa.  

 

Komission olisi myös jatkossa hoidettava perussopimusten valvojan tehtäväänsä ja aloitettava 

tarvittaessa rikkomusmenettely, jotta varmistetaan, että EU:n lainsäädäntö saatetaan 

täysimääräisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että sitä sovelletaan tuloksellisesti. Tähän 

toimintatapaan liittyy läheisesti täysi valmius käydä keskustelua siitä, miten mahdollisia 

käytännön esteitä voidaan poistaa ja miten jäsenvaltioita voidaan auttaa etenemään asiassa. 

Kaikki tämä on osa läpinäkyvää ja tulosperusteista lähestymistapaa, jota haluan edistää, sillä 

niin voidaan toteuttaa toimiva turvallisuusunioni, jota kansalaiset odottavat EU:lta.  

 


